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Základní údaje 

 

 

Název školy:   Základní umělecká škola Svitavy 

 

Adresa školy:   T. G. Masaryka 25A, 568 02 Svitavy 

 

Místo poskytovaného vzdělání: T. G. Masaryka 25A, 568 02 Svitavy 

                                                      Moravské Náměstí 65, 569 02 Březová nad Svitavou  

 

IČO:     67439900 

 

Jméno a příjmení ředitelky:  Mgr. Renata Pechancová 

 

Kontakty:  

 Telefon:   736 481 876 

 E-mail:    zus@zus.svitavy.cz 

 Web:    http://www.zussvitavy.cz 

   

Zřizovatel: 

Název:    Město Svitavy 

Adresa:   Svitavy, T. G. Masaryka 5/35, 56802 

IČO:    00277444 

 

Kontakty: 

 Telefon:   461 550 211  

 E-mail:    posta@svitavy.cz 

 Web:    http://www.svitavy.cz 
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Základní umělecká škola Svitavy - charakteristika 

Základní uměleckou školu Svitavy zřizuje Město Svitavy jako jednu ze svých 

příspěvkových organizací. Škola vykonává vzdělávací činnost ve třech uměleckých oborech: 

hudebním, tanečním a výtvarném. Kromě hlavního působiště na adrese T. G. Masaryka 25A 

ve Svitavách vyučujeme žáky hudebního a výtvarného oboru na odloučeném pracovišti          

v Březové nad Svitavou, Moravské náměstí 65. 

Kapacita školy 810 žáků byla ve školním roce 2021/2022 naplněna z 86 %. V tomto školním 

roce se vzdělávalo v přípravných ročnících I. stupně a základním studiu I. a II. stupně celkem 

695 žáků, z toho 453 v oboru hudebním, 119 v tanečním a 123 ve výtvarném. Výuka byla 

realizována podle Školního vzdělávacího programu Základní umělecké školy Svitavy. 

Škola seznamuje veřejnost se svou činností a vzdělávacími výsledky na svých webových 

stránkách, v místním tisku a na akcích školy organizovaných ve spolupráci s kulturními 

organizacemi města. 

 

 

 

Budova školy  

- T. G. Masaryka 25A, 

Svitavy 

 

 

 

 

 

Odloučené pracoviště - Moravské 

Náměstí 65, Březová nad Svitavou 
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Školní rok 2021/2022 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme intenzivně pracovali na stabilizaci výuky po 

covidovém období. V první polovině školního roku bylo nutné ještě některé činnosti 

modifikovat dle aktuálních hygienických pravidel (například organizace veřejných 

vystoupení), ale výuka probíhala již v klasickém režimu. U žáků bylo potřeba více či méně 

obnovit pracovní návyky a v některých předmětech upravit učební plány tak, aby bylo možné 

se postupně vyrovnat s výpadky minulých období. V průběhu roku se ale podařilo vše 

potřebné dotáhnout, o čemž svědčí mimo jiné i úspěchy na soutěžích, kterých jsme se s žáky 

účastnili.  

V personální oblasti bylo realizováno několik změn. Do hudebního oboru byl přijat další učitel 

pro výuku bicí nástrojů Miroslav Jindra, který tak pokryl stoupající zájem o toto studijní 

zaměření. Taneční obor nabídl vzdělávání rozšířené o předmět Klasický tanec, čímž plně 

pokryl potřeby dané RVP ZUŠ. Tento předmět začal vyučovat Petr Palas, který doplnil stabilní 

vyučující tanečního oboru Květoslavu Hrubešovou po jejím návratu z dlouhodobé pracovní 

neschopnosti. Po ukončení školního roku odešla do důchodu dlouholetá učitelka klavíru 

Blanka Šefrnová. Spolupráci na vlastní žádost ukončili také učitelé Lukáš Tomeš (klavír) a 

Vojtěch Šembera (skladba, zpěv, HN). Důvodem bylo u jednoho jiné pracovní zaměření a 

druhého pokračování ve studiu mimo ČR. Za všechny byla zajištěna plnohodnotná náhrada. 

Nadále je tak zachována vysoká odborná úroveň pedagogických zaměstnanců školy.  Ve 

stavu provozních zaměstnanců došlo ke změnám v Březové, kde se vystřídaly postupně dvě 

uklízečky, po Miluši Tschischkové nastoupila Simona Dernerová. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle plánu, přičemž kromě nabídky 

vzdělávacích institucí (například hudební soboty na Konzervatoři Brno) začala škola opět 

organizovat vzdělávací akce i ve svých prostorách. 

V koncertním sále školy byla o letních prázdninách zřízena další třída tanečního oboru. Byla 

provedena rekonstrukce chodeb a šatny žáků v Březové nad Svitavou. Ve druhé polovině 

školního roku proběhla ve dvou etapách generální oprava a ladění všech akordeonů. 

Ve školním roce byla schválena závěrečná zpráva Šablon II, jejíž čerpání bylo ukončeno 

v červenci 2021, a výrazně přispělo ke zkvalitnění a zmodernizování výuky (například 

zavedení multimediální tvorby ve výtvarném oboru) a učitelům umožnilo vyzkoušet si nové 

přístupy k výuce (například projektová a tandemová výuka).  Byly podány dvě žádosti o 

granty z prostředků Pardubického kraje na pořádání soutěže Svitavský slavík a celostátní 

soutěžní přehlídky Svitavské komoření, obě byly kladně vyřízeny. Konání Svitavského slavíka 

se z organizačních důvodů přesunulo z června na říjen. 

ZUŠ Svitavy v průběhu školního roku spolupracovala se svými tradičními partnery SKS Svitavy 

a Městským muzeum a galerií města Svitavy, díky kterým mohla organizovat akce pro 

veřejnost i mimo prostory školy. Místní školy a školská zařízení jsou již tradičně dobrými 

partnery ZUŠ Svitavy, spolupracovaly například při náborových akcích v MŠ organizovaných 

před konáním přijímacího řízení, dalším vzdělávání pedagogických pracovníků apod. V tomto 

školním roce se učitelé zapojili do projektu MAP II a implementace MAP ORP Svitavy a 
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připravili dvě vzdělávací akce Kurz pro pedagogy ZŠ – inspirace pro hudební výchovu (16. 3. 

2022) a Kurz pro pedagogy ZŠ – inspirace pro výtvarnou výchovu (9. 3. 2022), kterých se 

účastnili učitelé základní škol ze Svitav a okolí.  

Škola spolupracovala i s dalšími ZUŠ Pardubického kraje. Jsme členem Asociace základních 

uměleckých škol i spolku Umělecká rada, přičemž tři z vyučujících pracují také jako 

předsedkyně krajských nástrojových sekcí umělecké rady. 

Ve školním roce jsme v rámci doplňkové činnosti zahájili kurzy hry na hudební nástroje pro 

dospělé a rozšířili tak nabídku činnosti pro další věkovou kategorii. 

Cíle ŠVP ZUŠ Svitavy byly průběžně kontrolovány při jednáních jednotlivých předmětových 

komisí i pedagogické rady a lze konstatovat, že byly splněny. Učitelé jsou si plně vědomi šíře 

záběru uměleckého vzdělávání pro děti a mládež. Ten sahá od smysluplného trávení volného 

času až po přípravu na další pokračování ve studiu na vyšším stupni uměleckého vzdělávání. 

 

 

Aktivity školy pro veřejnost ve školním roce 2021/2022 

 

Škola zorganizovala v průběhu roku 116 koncertů a dalších akcí. V listopadu (19. 11.) 

se představila poprvé ve Fabrice ve větším rozsahu třída bicích nástrojů v programu 

Kontrasty, na kterém spolupracovala s pěveckými sbory. Adventní koncert (28. 11.) byl 

tentokrát realizován netradičně ve Fabrice formou streamu, který zajistili místní zvukaři. Díky 

tomu jsme mohli dostát zpřísněným požadavkům na zajištění hygienických pravidel 

v souvislosti s covidem-19. Vánoční koncert (5. 12.) proběhl ve Fabrice také obdobným 

způsobem, tentokrát za účasti rodičů účinkujících žáků. Záznam koncertu se promítal i 

v místní televizi. V Ottendorferově domě se konal poprvé Vánoční koncert při svíčkách (15. 

12.), který organizovali klavíristé. První část roku 2022 proběhly přípravy na soutěž ZUŠ, 

která se konala po dvouleté přestávce. Naše škola byla organizátorem okresního kola 

soutěže ve hře na dřevěné dechové nástroje (14. 3.). V březnu (17. 3.) jsme organizovali 

velmi úspěšný koncert Píseň pro Ukrajinu, jehož výtěžek byl předán oblastní Charitě. 

Zajímavou akcí bylo vystoupení žáků ZUŠ Svitavského okresu pro Hospodářkou komoru, 

které jsme se s úspěchem také účastnili (31. 3.). V jarním období se konalo několik 

oblíbených komorních koncertů, Kytarové setkání (16. 3.), již po deváté Setkání u klavíru (22. 

3.) a další vystoupení kytaristů pod názvem Komorní kytara (3. 5.). Připravili jsme také dva 

koncerty učitelů, ve Svitavách (1. 4.) a v Březové (5. 4.), na kterých účinkovali pedagogové 

hudebního oboru s žánrově i stylově pestrým programem. V průběhu května a června se 

konalo šest vystoupení absolventů hudebního oboru. Od 23. 5. probíhal na více místech ve 

městě týden akcí ZUŠ OPEN. Vrcholem se staly dvě odpolední vystoupení na náměstí. 

Taneční obor, komorní soubory a sbory se představili 26. 5. a o den později proběhlo 

vystoupení hudebních skupin, souborů bicích nástrojů i hostů ze ZUŠ Moravská Třebová a 

Polička. V květnu také se konal již 27. Večer tance, na kterém jsme představili choreografie 

současného i klasického tance. Závěrem školního roku jsme na slavnostním koncertě (17. 6.) 

poděkovali všem úspěšným žákům, kteří reprezentovali školu i město Svitavy na různých 
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soutěžích. V průběhu večera bylo také pokřtěno výroční CD školy, které jsme začali nahrávat 

již před covidem a teď jsme jej konečně mohli uvést do života.  

Po několikaleté přestávce jsme v červnu obnovili spolupráci s družební ZUŠ Žiar nad Hronom. 

Pěvecké sbory a smyčcový soubor připravili s kolegy ze Slovenska společný program, který se 

premiéroval v Žiaru nad Hronom a reprízu bude mít na podzim ve Svitavách. V posledním 

týdnu školního roku proběhla u školy závěrečná akce pod názvem Letní zahrada společně se 

Dnem otevřených dveří. 

Ve výtvarném oboru se žáci úspěšně prezentovali několika veřejnými výstavami. Velká 

výstava proběhla ve světlých a vzdušných prostorách Trámu, kde se také ve větší míře 

představili i žáci multimediální tvorby. Pan učitel Pavel Fiala se významnou měrou angažoval 

při přípravě koncertu Píseň pro Ukrajinu a připravil dražbu obrazů žáků výtvarného oboru.  

Výtvarný obor také navázal na úspěšnou spolupráci s tanečním oborem a připravil pro jejich 

vystoupení potřebné kulisy. Pro pěvecký sbor Cvrčci 

výtvarníci vyrobili na jejich vystoupení papírová zvířátka. 

Učitel Pavel Fiala se podílel na tvorbě diplomů pro 

soutěže pořádané školou a učitelka Petra Macháčková 

připravila plakát na vystoupení tanečního oboru. 

Společně připravili přebal na výroční CD školy. Při 

několika příležitostech jsme též v závěru roku představili 

veřejnosti naši práci například práce absolventů na „Živé 

zdi“ u Alberta na náměstí.  

 

 

 

 

 

Přijímací řízení pro školní rok 2022/2023 

 

Přijímací řízení probíhalo v několika kolech tak, aby byl podchycen zájem všech dětí a 

rodičů o studium uměleckých předmětů a potažmo kvalitní trávení volného času.  

První kolo se konalo v návaznosti na termíny zápisů do ZŠ a MŠ 25. – 29. dubna 2021, a to do 

všech tří oborů vzdělávání: hudebního, tanečního i výtvarného. Přihlášení probíhalo formou 

elektronického rezervačního systému školy.  

Druhé kolo proběhlo na závěr školního roku 27. a 28. června 2021 společně se Dnem 

otevřených dveří a Letní zahradou.  

V září 2022 ještě proběhlo doplňující přijímací řízení v hudebním oboru za místa uvolněná po 

žácích, kteří již do dalšího ročníku oproti předpokladu nenastoupili. 

Podrobnosti o kriteriích pro přijetí jsou trvale zveřejněna na webových stránkách školy 

v sekci Pro rodiče. 

Přijímacího řízení se účastnilo 48 dětí v tanečním oboru, 41 dětí ve výtvarném oboru a 128 

dětí v hudebním oboru, tedy celkem 217 zájemců o studium.  
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Kontroly většího rozsahu 

 

Ve školním roce 2021/2022 v organizaci proběhly tyto kontroly většího rozsahu: 

 Veřejnosprávní kontrola na místě roku 2021 provedena dne 9. – 10. 5. 2022  

Závěr: nedostatky nebyly zjištěny. 
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Zaměstnanci školy 

Ředitelka školy   Mgr. Renata Pechancová 

Zástupce ředitelky  Mgr. Martin Pražák 

Ekonomicko-admin. úsek  Markéta Straková DiS. 

 

Učitelé - hudební obor: 

Karolína Benešová  housle, Smyčcový soubor 

Mgr. František Boček  varhany, klavír, hudební nauka, klavírní praxe,  

klavírní seminář, varhanní seminář 

Vojtěch Boštík DiS.  EKN, klavír, klavírní praxe 

Marcela Černá  klavír, zobcová flétna, klavírní praxe 

Jaroslav Dvořák  trubka, tenor, tuba, zobcová flétna, Dechový orch. 

Marie Dvořáková  sólový zpěv 

Mgr. Milada Dvořáková zobcová a příčná flétna, Flétnový soubor (Sy, Břez.) 

Jakub Dobeš DiS.  housle, PHV, hudební nauka, Soubor lidové hudby 

Mgr. Lenka Fikejzová  klavír, klavírní praxe 

Bohumil Havelka  bicí nástroje 

Bc. Petr Jeníček  zobcová a příčná flétna, saxofon, klarinet, Jazzový orch. 

Petr Kašpar DiS.  EKN, praxe EKN, klavír 

Mgr. Ludmila Merkudová PHV, sborový zpěv (Cvrčci) 

Mgr. Hana Mohrová  klavír, klavírní praxe, hudební nauka,  

Soubor Boomwhackers 

MgA. Lukáš Moravec  trombón, basová kytara, sólová kytara, Žesťový soubor 

Mgr. Veronika Navrátilová, DiS klavír 

Mgr. Renata Pechancová violoncello, sólový zpěv 

Mgr. Veronika Plívová kytara, Kytarový soubor 

Mgr. Martin Pražák  EKN, praxe EKN 

Mgr. Dana Pražáková  sólový zpěv, pěvecké sbory – SDS, Proměny, Svitavánek,  

Mgr. Karel Sax   EKN 

Blanka Šefrnová   klavír, klavírní praxe 

Mgr. art. Pavla Bútorová Šefrnová klavír 

MgA. Vojtěch Šembera skladba, sólový zpěv, HN 

Lukáš Tomeš   klavír, klavírní praxe 

Karel Tóth   kytara, Kytarový soubor 

Michaela Tóthová, dipl.um. sólový zpěv, Komoráčci, Komorní sbor 

Martina Zobačová, dipl.um. akordeon, EKN 
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Učitelé taneční obor :  

Mgr. Květoslava Hrubešová  současný tanec, taneční praxe, PTV 

 Petr Palas, dipl.um.    klasický tanec, taneční praxe, PTV 

 

Učitelé výtvarný obor:  

Mgr. Pavel Fiala  plošná tvorba, prostorová tvorba, PVV 

Mgr. Ivana Fialová  plošná tvorba, prostorová tvorba, PVV 

Petra Macháčková  multimediální tvorba 

 

Provozní zaměstnanci:  

Hana Dobešová  uklízečka   

Simona Dernerová  uklízečka 

Miluše Tschischková  uklízečka 

Josef Krčmář   školník 

 

Z celkového počtu 37 zaměstnanců byla ve školním roce 2021/2022 jedna zaměstnankyně na 

rodičovské dovolené. 

 

Mimoškolní aktivity učitelů 

 

Učitelé působící za ZUŠ Svitavy jsou erudovanými odborníky ve svých oborech, což dokazuje 

jejich pravidelná mimoškolní činnost. 

 

Karolína Benešová - členka Svitavského bigbandu; členka Litomyšlského symfonického 

orchestru 

František Boček - varhaník římskokatolické farnosti Svitavy 

Vojtěch Boštík - člen souboru lidové hudby 

Marcela Černá - korepetitorka pěveckého sboru Dalibor Svitavy 

 - organizace hudební části vítání občánků v Březové nad Svitavou 

Jakub Dobeš - lektorská činnost (teorie a praktika gregoriánského chorálu) 

 - účast na projektech zaměřených na interpretaci staré hudby 

Jaroslav Dvořák - vedení dechových souborů; sólové účinkování na koncertech 

 - člen Velkého swingového orchestru Česká Třebová 

Milada Dvořáková - koncerty duchovní hudby  

 - hudební doprovod při bohoslužbách 
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Pavel Fiala - pořadatel letního setkání mladých výtvarníků „Štáflova paleta“ – 

Havlíčkův Brod; autorská tvorba 

Ivana Fialová - autorské a kolektivní výstavy – Muzeum a galerie Svitavy 

 - „Štáflova paleta“ – Havlíčkův Brod 

Lenka Fikejzová - korepetitorka vokálního sdružení SYxtet 

 - korepetitorka pěveckého sboru Dalibor (příležitostně) 

Bohumil Havelka - koncertní činnost, nahrávací studio 

Petr Jeníček - koncertní činnost – Invisible trio, Trio cantorum, Duo latino, Trio 

musette 

Miroslav Jindra - koncertní činnost  

Petr Kašpar - koncertní činnost 

Ludmila Merkudová  - spolupráce s MŠ Svitavy  

Hana Mohrová - Soubor „C“ – hudební složka  

Lukáš Moravec - studiová a koncertní činnost – kapely Do větru; František Černý a 

přátelé; Pozdní sběr  

Renata Pechancová - předsedkyně krajské umělecké rady - sekce sólového zpěvu 

 - členka celostátního výboru Společnosti Bohuslava Martinů 

Veronika Plívová - vedení + zpěv ve vokálním sdružení SYxtet 

 - hra na basovou kytaru - Bigband Svitavy 

Dana Pražáková  - předsedkyně krajské umělecké rady – sekce sborového zpěvu 

   - lektor sólového a sborového zpěvu  

Martin Pražák - práce v nahrávacím studiu v Havířově – programy ProTools a 

Melodyne 

Karel Sax - kapelník The Pink Panters 

 - sbormistr pěveckého sboru Červánek 

 - korepetitor dětského sboru Svitaváček 

Blanka Šefrnová - členka rady – VSVD Hradec Králové 

- členka rady - Artama 

 - dramaturg KPH Svitavy 

Vojtěch Šembera - koncertní činnost (sólový zpěv) 

Lukáš Tomeš - člen klavírního dua se Z. Řehákovou (učitelka ZUŠ Zábřeh) 

Michaela Tóthová - sólový zpěv na pohřbech 
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Žáci ve školním roce 2021/2022  

Statistické údaje 

 

Počet žáků a jejich rozdělení dle studijního zaměření 

 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo ZUŠ Svitavy celkem – 695 žáků, z toho 512 

dívek. V hudebním oboru 437 v individuální a skupinové výuce a 16 v kolektivní výuce, 

v tanečním oboru 119 žáků a ve výtvarném oboru 123 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

Počty absolventů školního roku 2021-2022 

 
Celkem Dívky taneční výtvarný hudební Kolektivní 

1. stupeň 57 43 5 10 41 1 

2. stupeň 13 10 1 2 10 0 

Celkem 70 53 6 12 51 1 

 

 

Počet žáků 

hudební individuální a 
skupinová výuka  

hudební kolektivní 

výtvarný 

taneční 
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Počet žáků podle prospěchu 
 
 

 V průběhu školního roku došlo k mírné změně v počtu žáků. V tabulce se jako ostatní 

uvádějí žáci přípravných oddělení, kteří nejsou hodnoceni. 

 

Počty žáků podle prospěchu 2. pololetí 

Obor Celkem Vyznamenání Prospěl Neprospěl Ostatní 

hudební 451 374 30 2 45 

taneční 106 83 3 0 20 

výtvarný 118 108 0 0 10 

Celkem 675 565 33 2 75 
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Úspěchy žáků – školní rok 2021/2022 
 

Hudební obor 

Na celostátní soutěžní přehlídce komorních souborů Svitavské komoření 2022 získali žáci 
naší školy následující umístění: 

Pěvecké duo MIKI   zlaté pásmo 

Pěvecké duo Mimózy  zlaté pásmo 

Pěvecké trio Svitavy   zlaté pásmo 

Bubny Svit    stříbrné pásmo 

Joke Svitavy    stříbrné pásmo 

Kytarové duo Svitavy  stříbrné pásmo 

Trio trumpet Svitavy   bronzové pásmo 

Žesťový soubor Svitavy  bronzové pásmo 

SyStrings Svitavy   bronzové pásmo 

Pěvecké duo Luzana   čestné uznání 

Pěvecké sbory 

Na 15. ročníku celostátní soutěžní přehlídky dětských pěveckých sborů Zahrada písní 2022 v 
Praze získaly pěvecké sbory naší školy následující ocenění: 

Svitavský dětský sbor: stříbrné pásmo 

Komorní sbor Proměny: stříbrné pásmo 

 
Na soutěži Dětských pěveckých sborů v Chrudimi 4. 4. 2022 získaly pěvecké sbory naší školy 

následující ocenění: 

Svitavánek: stříbrné pásmo 

Svitavský dětský sbor: zlaté pásmo 

komorní sbor Proměny: stříbrné pásmo 

 

Svitavánek a Svitavský dětský sbor se zúčastnily 25. 10. 2021 krajského kola celostátní 

přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Chrudimi a oba sbory získaly zvláštní cenu 

poroty: Svitavánek za provedení písně E. Hradeckého "Den naruby" a SDS "za pestrou 

dramaturgii". 
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Soutěž ZUŠ 

Ústřední kolo 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v ústředním kole soutěže ZUŠ ve hře na dřevěné dechové 

nástroje: 

hra na saxofon IV. kategorie 

Jan Palatka                                              3. místo 

 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v ústředním kole soutěže ZUŠ ve zpěvu: 

X. kategorie 

František Steklý                                     čestné uznání 1. stupně 

komorní zpěv 

duo MIKI (K. Lipenská, M. Márová)           čestné uznání 1. stupně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krajské kolo 

 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v krajském kole soutěže ZUŠ ve  hře na bicí nástroje: 

I. kategorie 

Viktorie Kostelecká                                2. místo 
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IV. kategorie 

Samuel van Sas                                      2. místo 

V. kategorie 

Adam Janko                                            2. místo 

VIII. kategorie 

Karel Čermák                                          2. místo 

souborová hra 

Bubny Svit                                               2. místo 

 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v krajském kole soutěže ZUŠ ve  hře na dřevěné dechové nástroje: 

hra na příčnou flétnu IV. kategorie 

Tomáš Jeníček                                         2. místo  

hra na saxofon IV. kategorie 

Jan Palatka                                             1. místo s postupem (zvláštní cena poroty za  

mimořádnou rytmickou a intonační přesnost) 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje: 

hra na trubku VIII. kategorie 

Antonín Dvořák                                           3. místo  

hra na trombon VI. kategorie 

Adam Keller                                                 2. místo  

 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v krajském kole soutěže ZUŠ ve zpěvu: 

I. kategorie 

Gréta Fadrná                                            2. místo  

Okáčová Barbora                                     2. místo 

Hank Müller                                              2. místo   

IV. kategorie 

Kristýna Lipenská                                      2. místo  

V. kategorie                                             

Eva Kopřivová                                             2. místo  

X. kategorie 

František Steklý                                           1. místo s postupem  
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komorní zpěv 

duo MIKI (K. Lipenská, M. Márová)               1. místo s postupe 

 

Okresní kolo 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v okresním kole soutěže ZUŠ ve zpěvu: 

I. kategorie 

Gréta Fadrná                                           1. místo s postupem 

Okáčová Barbora                                     1. místo s postupem 

Hank Müller                                              1. místo  s postupem 

Vilemína Janíková                                    1. místo 

Pavla Krčilová                                            2. místo 

II. kategorie 

Markéta Stečínská                                   1. místo 

III. kategorie 

Kateřina Hauptmanová                           2. místo 

IV. kategorie 

Kristýna Lipenská                                      1. místo s postupem 

Michaela Márová                                      1. místo 

Veronika Partyšová                                  3. místo 

V. kategorie                                             

Eva Kopřivová                                            1. místo s postupem 

VII. kategorie 

Hynek Jukl                                                   2. místo 

X. kategorie 

František Steklý                                          1. místo s postupem 

komorní zpěv 

duo MIKI (K. Lipenská, M. Márová)       1. místo s postupem 

 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v okresním kole soutěže ZUŠ ve  hře na dřevěné dechové nástroje: 

hra na zobcovou flétnu IV. kategorie 

Lena  Mjachká                                        1. místo 

Zuzana  Reichlová                                  1. místo 
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Anežka Sychrová                                    1. místo 

Julie Zdražilová                                      1. místo 

 

hra na příčnou flétnu IV. kategorie 

Barbora Fleková                                     2. místo 

Tomáš Jeníček                                         1. místo s postupem 

Kateřina Komoňová                               2. místo 

 

hra na saxofon IV. kategorie 

Jan Palatka                                              1. místo s postupem 

 

Umístění žáků ZUŠ Svitavy v okresním kole soutěže ZUŠ ve hře na žesťové dechové nástroje: 

hra na trubku II. kategorie 

Lukáš Pospíšil                                              1. místo 

III. kategorie 

Tomáš Jirák                                                  2. místo 

IV. kategorie 

Antonín Dvořák                                           1. místo 

VI. kategorie 

Ladislav Krása                                              1. místo 

VII. kategorie 

Mikuláš Kalvoda                                          1. místo 

VIII. kategorie 

Antonín Dvořák                                           1. místo s postupem 

 

hra na trombon V. kategorie 

Jakub Kovář                                                 1. místo 

VI. kategorie 

Adam Keller                                                 1. místo s postupem 
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Další soutěže s celostátní působností 

Skladatelská soutěžní přehlídka žáků ZUŠ ČR 2021: 

Kristýna Lipenská    stříbrné pásmo 

Juraj Mjachký    stříbrné pásmo 

 
Celostátní Písňová soutěž B. Martinů v Praze: 
 
 Eva Kopřivová    2. místo 
 

Kristýna Lipenská   čestné uznání 
 
 
Celostátní soutěž Mládí a B. Martinů v Poličce: 
 
  
 Eva Kopřivová    zlaté pásmo  sólový i komorní zpěv 
 
 Zuzana Lukášková   zlaté pásmo  komorní zpěv 
 
 Nela Stupenová   zlaté pásmo  komorní zpěv 
 
 Martina Koudelková   stříbrné pásmo sólový zpěv 
  

 
 

Výtvarný obor 
 
 
Národní soutěž knihoven „Božena Němcová černobíle“: 
 
 Klára Pavlišová   2. místo (kategorie 10 – 12 let) 
 
V soutěži „Ekoznámka“ Svitavy: 
 

 Adéla Kloudová   3. místo (kategorie Ničení ovzduší) 

 Michaela Václavíková  3. místo (kategorie Životní prostředí) 

 

Přijetí na vyšší typ škol s uměleckým zaměřením: 

 

Tereza Ficková    SŠUP Ústí nad Orlicí (grafický design) 

Martina Schustrová   SUŠP Ústní nad Orlicí (oděvní tvorba) 

Magdalena Slintáková  SUŠG Jihlava (grafický design) 
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Soubory ve školním roce 2021/2022 

 

Výuka kolektivních hudebních činností byla obnovena v plném rozsahu a velmi rychle 

se vrátila k zavedeným způsobům práce. V průběhu školního roku se tak mohly pěvecké 

sbory i soubory představit na několika vystoupeních i soutěžích. 

 

Pěvecké sbory 

 

Výuka sborového zpěvu v naší škole má bohatou tradici a na škole úspěšně působí hned 

několik pěveckých sborů. Hlavní školní pěvecké sbory SVITAVÁNEK, SVITAVSKÝ DĚTSKÝ 

SBOR a PROMĚNY vede Dana Pražáková, korepetici a dělené zkoušky Ludmila Merkudová, 

Petr Kašpar a Vojtěch Šembera. Přípravný sbor CVRČCI vede Ludmila Merkudová a doprovází 

Vojtěch Boštík. Dva třídní pěvecké sbory má i Michaela Tóthová. Sbory opět úspěšně 

reprezentovaly školu na několika soutěžích a v průběhu celého roku připravily také několik 

zajímavých vystoupení. 

 

 
 

 

Dechové soubory 

 

Ve školním roce působil na škole DECHOVÝ ORCHESTR pod vedením Jaroslava Dvořáka a 

JAZZOVÝ ORCHESTR pod vedením Petra Jeníčka. Na škole působily i DECHOVÉ KOMORNÍ 

SOUBORY. Flétnisté měli dva soubory zobcových fléten a jeden příčných fléten, dva pod 

vedením Milady Dvořákové a jeden Lukáše Moravce, který vede i Žesťový soubor. 

Saxofonisté a klarinetisté pracovali v menších komorních sestavách pod vedením Petra 
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Jeníčka. Všechny soubory vystoupily na několika koncertech školy, mimo jiné i na náměstí ve 

Svitavách v rámci ZUŠ OPEN. 

 

 
 

 

Smyčcové soubory 

 

Velký SMYČCOVÝ SOUBOR vede Karolína Benešová. Úspěšně vystoupil na Adventním i 

Vánočním koncertě, na Slavnostním závěrečném koncertě, v rámci ZUŠ OPEN i na Letní 

zahradě.  

Nový SOUBOR LIDOVÉ HUDBY složený převážně z žáků Hry na housle vede Jakub Dobeš. 

Soubor spolupracuje s pěveckými sbory Michaely Tóthové. 
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Kytarové soubory 

 

Na škole pracují dva KYTAROVÉ SOUBORY, jeden pod vedením Veroniky Plívové a druhý pod 

vedením Karla Tótha. Účinkují nejen samostatně, ale některá vystoupení také připravují 

společně, například Adventní koncert.  Komorní kytarové soubory vede také Lukáš Moravec. 

Komorní soubor Karla Tótha se úspěšně účastnil soutěže Svitavské komoření. 

 

 
 

Další soubory 

 

Soubory bicích nástrojů BUBNY SVIT a JUNI DRUMMERS pracují pod vedením Bohumila 

Havelky. Novým souborem je skupina JOKE. V průběhu roku několikrát veřejně vystoupily a 

účastnily se i soutěže ZUŠ a Svitavského komoření. 

Pod vedením Hany Mohrové pracuje na škole SOUBOR BOOMWHACKERS, který se 

představil na několika školních akcích a za velkého zájmu poroty vystoupil i jako host 

Svitavského komoření. 

Na škole pracovalo pod vedením Martiny Zobačové i AKORDEONOVÉ DUO, které úspěšně 

vystoupilo například na vernisáži výstavy výtvarného oboru a také na několika dalších akcích 

jiných subjektů. 

 

 

Další soubory pracující v prostorách ZUŠ Svitavy 

 

Prostory škol slouží dlouhodobě také jako zkušebna pro různá svitavská hudební seskupení.  

Na svá vystoupení se zde připravují dva pěvecké sbory Dalibor a Červánek. Zkouší zde 

dechové hudby Astra a Svitavská dvanáctka. Dále zde pracuje Svitavský Bigband, SYxtet a 

také lidová muzika „Halúzka“. 



Výroční zpráva - školní rok 2021/2022  ZUŠ Svitavy 
 

23 
 

 

 

Soubor Boomwhackers 

 

 

skupina JOKE 
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Projekty ZUŠ Svitavy 

 

ŠANCE PRO MLÁDÍ  

Projekt, jehož cílem je propojení začínajících muzikantů-žáků školy se světem profesionálů. 

Žáci hudebního oboru účinkují na úvod koncertů KPH. Ve školním roce 2021/2022 jsme 

pokračovali ve spolupráci s SKS a účastnili jsme se několika koncertů. Pro žáky je to 

nezapomenutelná zkušenost zahrát si na profesionálním koncertu a svitavské publikum má 

možnost sledovat výstupy naší práce. Na projekt máme kladné reakce ze strany umělců, žáků 

i publika a budeme v něm pokračovat i v následujících letech. 

 

 

 

 

SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ 

Druhý ročník Celostátní soutěžní přehlídky 

SVITAVSKÉ KOMOŘENÍ s podtitulem (“Komořina 

žádná dřina”) je setkání hudebních komorních 

souborů organizované Základní uměleckou školou 

Svitavy za podpory města Svitavy. Je širokou 

platformou, která umožňuje prezentaci 

libovolných komorních seskupení tvořených žáky 

ZUŠ a dalších škol hudebního zaměření.  Složení 

souborů je bez nástrojového omezení, včetně kombinací se zpěvem.  

Termín konání: 16. až 18. 5. 2022 

Cílem přehlídky je prvotně podpora společné interpretační tvorby dětí a mládeže bez 

jakéhokoliv omezení v obsazení nebo volby repertoáru. Každý účastník má možnost nejen 

sdílet své dovednosti, ale i posoudit je v širším kontextu. Každý soubor bude oceněn a 

dostane od poroty zpětnou vazbu (rozbor výkonu a možného směřování souboru). Projekt 
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sdružuje tvůrčí jedince a výrazně podporuje rozvoj uměleckého nadání. Přehlídka je místem 

pro setkávání mladých začínajících umělců s maximálně možnou eliminací nevhodné 

konfrontační atmosféry soutěží uměleckých škol. V rámci přehlídky dochází k propojování 

všech stupňů uměleckého vzdělávání: soutěžící z řad ZUŠ a konzervatoří; porotcové 

z konzervatoří, JAMU a AMU. Životaschopnost projektu prokázal zájem hned v prvním roce 

realizace v roce 2019, kdy se přihlásilo 58 souborů z celé republiky. Poté byla i přes zájem ze 

strany účastníků přehlídka z epidemiologických důvodů zrušena. 

V rámci tří dnů konání přehlídky se město Svitavy stává centrem kulturního a společenského 

dění -  využíváme více prostorů v celém městě a do příprav a organizační činnosti se zapojují i 

další organizace města. Svitavští obyvatelé i účastníci přehlídky z jiných oblastí republiky se 

tak spolupodílí na udržení a rozvoji kulturních tradic v kontextu kultivovaného společenského 

dění. 

V tomto roce se Svitavské komoření opět konalo, tentokrát za účasti 56 souborů z celé 

republiky. Mezi účastníky byli kromě žáků základních uměleckých škol také studenti 

konzervatoří. Pestrou nabídku různých vokálních i instrumentálních komorních seskupení 

jsme rozšířili o novinku. Poprvé se soutěžilo ve Fabrice i ve hře na dva klavíry. 
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Uskutečněné akce - fotodokumentace 

 

Píseň pro Ukrajinu  

17. 3. 2022; Fabrika 
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      ZUŠ OPEN   

23. – 27. 5. 2022; různá místa ve Svitavách  
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27. Večer tance  30. a 31. 5. 2022; Fabrika 
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Závěrečný koncert + křest CD  17. 6. 2022; Fabrika 
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Letní zahrada   28. 6. 2022; zahrada ZUŠ Svitavy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Svitavách 1. 11. 2022 

 

Mgr. Renata Pechancová, ředitelka školy 


